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Arval Road Safety



Arval Road Safety

O programu

Provozováním fleetu o více než 700.000 vozidel po celém světě jsme 
získali cenné poznatky, data a zkušenosti související s bezpečností 
provozu. Rádi se s Vámi o toto know-how podělíme a přineseme Vám 
tak přidanou hodnotu v podobě programů pro zvyšování bezpečnosti.



Jaké formy má Arval Road Safety program?

Best practices

■ Vaše řidiče 
proškolíme na 
defenzivní a 
bezpečnou jízdu, 
dáme jim 
praktické tipy 
pro hospodárný 
provoz 
automobilu

Defenzivní jízda

■ Teoretický základ 
doplněný 
praktickým 
cvičením ve 
vozidle, na něž je 
řidič zvyklý v 
běžném provozu

Mezní situace

■ Po metodickém 
školení vezmeme 
řidiče s jejich 
vozidly na 
uzavřený okruh a 
naučíme je 
zvládat mezní 
situace, aby 
správě reagovali 
v krizových 
momentech

Zvyšování odpovědnosti

■ Marná sláva, 
metoda cukru a 
biče je 
osvědčená a 
vede ke kýženým 
cílům

■ Zvýšením 
odpovědnosti 
řidičů zaručeně 
snížíte počet 
nehod i náklady 
na vozový park



Vaše řidiče proškolíme na defenzivní a bezpečnou jízdu, aby se naučili stylu, při kterém se budou 

po silnicích pohybovat uvolněně a s přehledem. Dáme jim navíc praktické tipy pro hospodárný 

provoz automobilu.

Školení prováníme při pravidelných poradách nebo firemních schůzích.

Jste-li naším klientem, máte u nás 1x ročně školení ZDARMA!

Best practices

Průměrný úbytek nehodovosti 8%



Teoretický základ doplněný praktickým cvičením ve vozidle, na něž je řidič zvyklý v běžném 

provozu. Instruktor jezdí s řidičem v jeho voze a učí jej předcházet nebezpečným a stresovým 

situacím v běžném provozu. 

Po lekci lektor vyhodnotí silné a slabé stránky a doporučí dovednosti, 

ve kterých se má řidič zlepšit.

Lekce nabízíme za ceny již od 2.490 Kč / osobu

Defenzivní jízda

Průměrný úbytek nehodovosti 16%



Po metodickém školení vezmeme řidiče s jejich vozidly na uzavřený okruh a naučíme je zvládat 

mezní situace, aby správě reagovali v krizových momentech.

Naučíme je brzdit na mokru a náledí, zatáčet na sněhu, předcházet střetům se zvěří, zvládat 

smyk a mnoho dalších praktických dovedností.

Lekce nabízíme za ceny již od 3.190 Kč / osobu

Mezní situace

Průměrný úbytek nehodovosti 23%



Pomůžeme Vám přenést odpovědnost za svěřený majetek na řidiče a motivovat je k  

odpovědnému chování. Ruku v ruce s monitorováním jízdního stylu a upozorňování na excesy 

přineseme nejvyšší míru redukce nebezpečných situací.

Zvýšením odpovědnosti řidičů zaručeně snížíte počet nehod i náklady na vozový park

Úpravu Car Policy Vám v rámci konzultačních služeb nabídneme 

od 29.000 Kč / společnost

Zvyšování odpovědnosti

Průměrný úbytek nehodovosti 20-40%



Ještě něco navíc

20-40%

Něco navíc pro Vaše řidiče

Kurzy první pomoci

Kurzy správného postupu při nehodě

Kurzy sportovní jízdy



Chraňte životy, snižujte náklady



Arval Green Drive



O programu

Firemní flotily provozujeme již přes dvacet let a za tu dobu nám rukama prošlo několik milionů 

vozů, které spálily miliony litrů fosilních paliv. Ačkoliv jsou auta významným pomocníkem, 

snažme se společně nejenom jejich výrobou a provozem planetu ničit co nejméně. Rádi Vám 

pomůžeme nastavit politiku udržitelnosti nejen v oblasti fleetu. 

Nenabízíme Vám nic, co bychom si neodzkoušeli sami na sobě.

Arval Green Drive



Jaké formy má Arval Green Drive program?

Reportování emisí

■ Již na našich 
nabídkách vidíte, 
kolik CO2 

produkují 
vozidla, která 
Vám nabízíme

■ Rádi Vám 
budeme 
reportovat, kolik 
CO2 produkuje 
Váš fleet

Fuel Consumption 
Championship

■ Jsou Vaši řidiči 
soutěživí?

■ Zapojte je do 
soutěže                
o nejnižší 
spotřebu!

Carbon footprint 
offset

■ Když už jsme 
jednou 
skleníkové plyny 
vyprodukovali, 
můžeme alespoň 
pomoci jinde a 
smýt ze sebe 
část 
ekologického 
hříchu

Vozidla na 
alternativní pohon

■ V naší nabídce 
naleznete 
vozidla na pohon 
CNG, LPG, 
Elektřinu i 
hybridní vozidla

■ Rádi Vám 
doporučíme to 
správné řešení 
pro Váš vozový 
park



Na všech našich nabídkách naleznete údaj o emisích 
vozidel a budete-li si přát, můžeme Vám zpracovávat 
kompletní reporty o tom, kolik Vaše vozidla 
vypouštějí do vzduchu škodlivých emisí. 

Reportování emisí je jen začátek naší společné cesty 
k Vašemu ohleduplnějšímu fleetu. Můžeme 
pokračovat v optimalizaci skladby Vašeho 
autoparku, vozidlech s alternativním pohonem a 
spoustou dalších témat.

Reportování emisí



Fuel consumption championship je soutěž řidičů o hospodárný 
provoz měřený jako nejmenší poměr skutečné spotřeby vůči údaji 
z technické dokumentace. Tuto soutěž pravidelně provozujeme u 
nás ve společnosti a kupodivu většinou vítězí ti, kdo jezdí hodně 
po městě na krátké vzdálenosti. 

Rádi tuto soutěž zavedeme i u Vás ve společnosti a přineseme 
Vám nejen nástroj snižování ekologické stopy, ale i zajímavý 
příspěvek do motivačního programu zaměstnanců.

Fuel consumption chapmionship



Vraťme přírodě alespoň část toho, co jí provozem automobilů 
bereme. Pomůžeme Vám s programem, ve kterém za každý 
vyprodukovaný gram CO2 adresně přispějete na technologie 
hospodárného využívání přírodních zdrojů, rozvoj agrární a 
ekologické gramotnosti ve třetím světě nebo obnovu 
zdecimovaných krajin.

Vaši ekologickou stopu tímto programem sice nesnížíme, ale určitě 
Vám pomůžeme udělat něco pro uchování prostřední na naší 
planetě.

Carbon footprint offset



Chcete být v enviromentálních otázkách Vašeho fleetu napřed? Rádi 
Váš vozový park zpestříme vozidly na alternativní paliva, hybridními    
i elektrickými vozy za výhodné ceny full service operativního 
leasingu.

Budete mít nižší spotřebu, čím se pochlubit, čistší ovzduší i svědomí!

Vozidla na alternativní pohon



Chraňte životní prostření, snižujte náklady, zvyšujte bezpečnost!
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Vimeo, facebook, twitter…

www.drive4life.cz www.vimeo.com/channels/arvalcz



Kontakty

Arval CZ s.r.o.

Na Pankráci 1683/127

140 00 Praha 4

arval@arval.cz

www.arval.cz

www.arvalauto.cz

www.drive4life.cz




